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ZÁPISNICA 
z OZ konaného dňa 1.10.2019 

 
                     
Prítomní poslanci:  Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
                  
Ospravedlnení: Prošvic Igor 
 
                                                  
Overovatelia: Veselská Jolana, PhDr. Foltýn Elemír  
 
 
 
Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Odkúpenie pozemku parc.č.265/1 (784 m2) a 265/3 (103 m2) 

v k.ú.Kátov (dom smútku) od Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania Holíč. 

4. Žiadosť o predĺženie nájmu bytu MŠ. 
5. Žiadosť o zaradenie pozemku do ÚPNO Kátov – parc.č.831. 
6. Žiadosť o úpravu vjazdu do RD 58-59. 
7. Plán obnovy verejnej kanalizácie – schválenie. 
8. Rôzne: a) Spomaľovací prah – riešenie 

       b) Odvod dažďovej vody z MK „JAZERNÁ“ ulica – riešenie. 
9. Interpelácia poslancov. 
10. Diskusia. 
11. Záver. 
 
 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie otvorila a všetkých pozdravila starostka obce Ing. Ivana 
Chrenková. 
 
K bodu 2: 
Zapisovateľkou zasadania bola určená Ing. Eva Vašečková 
a overovateľmi Veselská Jolana, PhDr. Foltýn Elemír 
 
Do návrhovej komisie pre toto zasadnutie boli navrhnutí poslanci:  
Nízka Jana  a Belko Marek. 
 
 
Uznesenie č.48/2019 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana Nízka, 
Marek Belko 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká Alena, Mgr. 
Masaryková Veronika, Nízka Jana 
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proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: Belko Marek a Nízka Jana 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.49/2019 
OZ v Kátove schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 3: 
V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov OZ s možnosťou kúpy 
pozemku parc.č.261/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
784 m2 a pozemku parc.č.265/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 103 m2 v k.ú.Kátov, vedených na LV 206 pre Cirkevný 
zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 
908 51 Holíč, Bratislavská 41, za cenu 2 110,00 EUR, ktorá 
bola určená Znaleckým posudkom č.88/2019, vypracovaným znalcom 
Ivanom Masarykom, 909 01 Skalica, Vinohradnícka č.24. 

 

Uznesenie č.50/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku parc.č.261/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 784 m2 a pozemku 
parc.č.265/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 103 m2 
v k.ú.Kátov, vedených na LV 206 pre Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 908 51 Holíč, 
Bratislavská 41, za cenu 2 110,00 EUR, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č.88/2019, vypracovaným znalcom Ivanom 
Masarykom, 909 01 Skalica, Vinohradnícka č.24. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
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K bodu 4: 
 
Starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou p. Jany Šimkovej 
trvale bytom Kátov č. 33 o predĺženie nájmu obecného bytu v MŠ na 
dva roky t.j. od 01.01.2020 do 31.12.2021. 
 
Uznesenie č.51/2019 
OZ v Kátove schvaľuje - neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy 
na obecný byt v MŠ Kátov pani Jane Šimkovej, trvale bytom 
Kátov 33, na dva roky, a to od 1.1.2020 do 31.12.2021. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 5: 
Poslanci boli oboznámení so žiadosťou p. Jolany Kučerovej 
o zaradenie pozemku p.č. 831 v k.ú. Kátov do vytypovaných záujmových 
lokalít a ich funkčného využitia určených v ÚPN-O Kátov. 
 
  
Uznesenie č.52/2019 
OZ v Kátove nesúhlasí so zaradením pozemku parc.č.831 do 
vytypovaných záujmových lokalít a ich funkčného využitia 
v k.ú.Kátov, určených v ÚPN-O Kátov. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana 
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 6: 
Starostka obce informovala poslancov OZ s ústnou žiadosťou p. 
Vavříkovej o úpravu vjazdu pred rodinným domom s.č. 58 a s.č. 59, 
nakoľko majú problém cez obrubník vojsť vozidlom do rodinného domu 
Obec vo vlastnej réžii tieto vjazdy budovala pred susednými 
rodinnými domami žiadala aj ona o úpravu vjazdu.  
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Uznesenie č.53/2019 
OZ v Kátove schvaľuje úpravu vjazdu pred RD č.58-59. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
K bodu 7: 
Starostka obce predložila poslancom „Plán obnovy verejnej 
kanalizácie  v zmysle vyhl. 262/2001 na obdobie od 01.01.2019 do 
31.12.2024“. Vysvetlila poslancom, že tento plán bol potrebný 
z dôvodu požiadavky Ministerstva životného prostredia a nakoľko obec 
má vo vlastníctve kanalizáciu a  do tejto doby nebol vypracovaný, 
musela ho dať vypracovať.  
 
 
Uznesenie č.54/2019 
OZ v Kátove schvaľuje „Plán obnovy verejnej kanalizácie  v zmysle 
vyhl. 262/2001 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2024“. 
 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
 
K bodu 8 Rôzne: 
 
- Poslanci boli oboznámený  s listom od občanov obce, ktorí 

žiadali odstrániť spomaľovací prah na ulici „JAZERNÁ“  z dôvodu 
bezpečnosti a svojím položením aj nefunkčnosti. Zhodnotili, že 
na danom mieste spomaľovací prah neplní svoju funkciu a je ťažko 
priechodný pre mamičky s kočíkami, pre cyklistov... Nakoľko 
niektorí občania boli proti odstráneniu spomaľovacieho prahu, 
starostka rozhodla hlasovať za dve varianty: 
1. Odstránenie spomaľovacieho prahu 
2. Úpravu spomaľovacieho prahu 
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Uznesenie č.55/2019 
OZ v Kátove schvaľuje odstránenie spomaľovacieho prahu v ulici 
„JAZERNÁ“ (ku Kátovskému jazeru). 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek,  Mgr. Masaryková Veronika,  
Veselská Jolana, Nízka Jana 
 
proti uvedenému uzneseniu: PhDr. Foltýn Elemír  
 
zdržali sa hlasovania: Hlubocká Alena 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.56/2019 
OZ v Kátove schvaľuje úpravu spomaľovacieho prahu v ulici „JAZERNÁ“ 
(ku Kátovskému jazeru). 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: PhDr. Foltýn Elemír 
 
proti uvedenému uzneseniu: Belko Marek,  Mgr. Masaryková Veronika,  
Veselská Jolana, Nízka Jana 
 
zdržali sa hlasovania: Hlubocká Alena 
 
neprítomný: 0 
 
- Poslanci OZ pripomienkovali problém z odvodom dažďovej vody 

z miestnej komunikácie v ulici „JAZERNÁ“. Pri daždi sa tam 
zhromažďuje voda a komunikácia je nepriechodná. 

 
Uznesenie č.57/2019 
OZ v Kátove súhlasí s riešením odvodu dažďovej vody z MK v ulici 
„JAZERNÁ“. 
 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
- Predsedkyňa komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu 

kultúrnej komisie Nízka Jana navrhla prijať nového člena 
kultúrnej komisie p. Dojčarovú Ruženu , z dôvodu párneho počtu 
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členov v komisii. P. Dojčarová vždy spolupracuje a pomáha pri 
organizovaní rôznych spoločenských akcií v obci. 
 

 
Uznesenie č.58/2019 
OZ v Kátove schvaľuje – neschvaľuje doplnenie člena „Komisia 
mládeže, vzdelávania, kultúry a športu“ pani Ruženu Dojčarovú. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
 
Uznesenie č.59/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
Hlasovanie: 
 
za uvedené uznesenie: Belko Marek, PhDr. Foltýn Elemír, Hlubocká 
Alena, Mgr. Masaryková Veronika, Nízka Jana, Veselská Jolana  
 
proti uvedenému uzneseniu: 0 
 
zdržali sa hlasovania: 0 
 
neprítomný: 0 
 
K bodu 9 
Interpelácie poslancov OZ neboli doručené. 
 
 
K bodu 10: 

  
• P. Nízka Jana oboznámila prítomných s pripravovanými akciami 

v obci v mesiacoch október až december  
 

• Poslanci poverili starostku obce Ing. Ivanu Chrenkovú, aby 
napísala list predsedovi ZO SZZ Ing. Bačíkovi, ktorý by na 
členskej schôdzi záhradkárov upozornil občanov na spôsob jazdy 
po ulici „Jazerná“ v Kátove, nakoľko niektorí zo záhradkárov 
jazdia po ulici neprimeranou rýchlosťou. 
  

• P. Krištofík žiadal starostku obce a poslancov, aby namontovali 
na križovatke u MŠ dopravné zrkadlo z dôvodu bezpečnosti na 
križovatke. Poslanci však oponovali na možnosť vzniku iného 
efektu ako služby zrkadla na križovatke z toho dôvodu, aby sa 
niektorí vodiči nespoliehali len na zrkadlo, ale znížili 
dostatočne na križovatke rýchlosť. 
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Nakoľko ďalšie pripomienky neboli starostka obce prítomným 
poďakovala a zasadanie OZ ukončila. 
  
 
 
 
.............................           ............................ 
     starostka obce                        overovatelia zápisnice 
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Výpis uznesení OZ 

zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.10.2019 
 
 

Uznesenie č.48/2019 
OZ v Kátove schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Jana Nízka, Marek Belko 
 
Uznesenie č.49/2019 
OZ v Kátove schvaľuje je program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č.50/2019 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu pozemku parc.č.261/1 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 784 m2 a pozemku parc.č.265/3 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 103 m2 v k.ú.Kátov, vedených na LV 206 pre 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 908 
51 Holíč, Bratislavská 41, za cenu 2 110,00 EUR, ktorá bola určená 
Znaleckým posudkom č.88/2019, vypracovaným znalcom Ivanom Masarykom, 909 01 
Skalica, Vinohradnícka č.24. 
 
Uznesenie č.51/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt v MŠ Kátov 
pani Jane Šimkovej, trvale bytom Kátov 33, na dva roky, a to od 1.1.2020 do 
31.12.2021. 
 
Uznesenie č.52/2019 
OZ v Kátove nesúhlasí so zaradením pozemku parc.č.831 do vytypovaných 
záujmových lokalít a ich funkčného využitia v k.ú.Kátov, určených v ÚPN-O 
Kátov. 
Uznesenie č.53/2019 
OZ v Kátove schvaľuje  úpravu vjazdu pred RD č.58-59. 
 
Uznesenie č.54/2019 
OZ v Kátove schvaľuje „Plán obnovy verejnej kanalizácie  v zmysle vyhl. 
262/2001 na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2024“. 
 
Uznesenie č.55/2019 
OZ v Kátove schvaľuje odstránenie spomaľovacieho prahu v ulici „JAZERNÁ“ 
(ku Kátovskému jazeru). 
 
Uznesenie č.56/2019 
OZ v Kátove neschvaľuje úpravu spomaľovacieho prahu v ulici „JAZERNÁ“ (ku 
Kátovskému jazeru). 
 
Uznesenie č.57/2019 
OZ v Kátove súhlasí s riešením odvodu dažďovej vody z MK v ulici „JAZERNÁ“. 
 
Uznesenie č.58/2019 
OZ v Kátove schvaľuje doplnenie člena „Komisia mládeže, vzdelávania, 
kultúry a športu“ pani Ruženu Dojčarovú. 
 
Uznesenie č.59/2019 
OZ v Kátove berie na vedomie informácie v bode 8. 
 
 
 
............................           ............................. 
      starostka obce                       overovatelia zápisnice 
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